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1. Cele badawcze

• czy wrogie przejęcia kreują wartość 
ekonomiczną?

• czy wrogie przejęcia stanowią efektywny 
mechanizm alokacji kapitału?

• czy rynek wrogich przejęć powinien być 
bardziej, czy mniej regulowany przez 
prawo?
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2. Fuzje i przejęcia – podstawowa 
terminologia

• Fuzje i przejęcia należą do operacji 
koncentracji podmiotów gospodarczych

• Fuzje i przejęcia (ang. Mergers & 
Acquisitions, M&A) = kupowanie i 
sprzedawanie spółek przez inne spółki

• Fuzje i przejęcia jako inwestycje 
(alternatywa dla dywidendy)

• Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju



2. Fuzje i przejęcia – podstawowa 
terminologia c.d.
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2. Fuzje i przejęcia – podstawowa 
terminologia c.d.
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2. Fuzje i przejęcia – podstawowa 
terminologia c.d.

Przejęcie
Akcje/udziały

Gotówka

A

Właściciel 
A B

Właściciel 
B



2. Fuzje i przejęcia – podstawowa 
terminologia c.d.

Fuzje i przejęcia w kontekście 
biznesowym/medialnym

Fuzja: A = B

Przejęcie: A>B 



• Czym płacimy?: oferty wymiany, oferty gotówkowe, 
oferty mieszane;

• Ile kupujemy?: oferty całościowe, oferty częściowe;

• Z kim kupujemy?: oferty indywidualne, oferty 
grupowe;

• Z jakim skutkiem?: oferty połączeń horyzontalnych, 
wertykalnych, konglomeratowych;

• W jakim charakterze?: oferty przyjazne, oferty wrogie.

2. Fuzje i przejęcia – podstawowa 
terminologia c.d. - Typologia M&A
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3. Fale fuzji i przejęć – ujęcie 
historyczne

• I fala M&A – Wielka Fala Fuzji USA: lata 90’ XIX wieku, 
zakończona kryzysem lat 1903-1905;

• II fala M&A – początek XX wieku, zakończona wielką 
depresją lat 30’ XX wieku;

• III fala M&A – lata 50’ XX wieku, zakończona kryzysem 
naftowym 1973 roku;

• IV fala M&A – lata 80’ XX wieku, zakończona recesją 
końca lat 80’;

• V fala M&A – od roku 1993, zakończona kryzysem 
początku XXI wieku;

• VI fala M&A – 2005-2008.



• Rynek M&A podąża za koniunkturą;

• Aktywność uczestników wzmagają 
innowacje;

• Bez względu na nowe instrumenty 
finansowe, podstawową rolę odgrywa 
bankowość komercyjna.

3. Fale fuzji i przejęć – ujęcie 
historyczne c.d. - wnioski
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4. Motywy fuzji i przejęć
Motywy 

techniczne i 
operacyjne

Motywy 
rynkowe i 

marketingowe

Motywy 
finansowe

Motywy 
menedżerskie

• zwiększenie 
efektywności 
zarządzania;
• bardziej 
efektywne 
kierownictwo;
• synergia 
operacyjna;
• korzyści skali i 
komplementarnoś
ć;
• ograniczenie 
kosztów.

• większy udział w 
rynku;
• wyeliminowanie 
konkurencji;
• dywersyfikacja 
ryzyka 
działalności;
• wejście w nowe 
obszary 
działalności.

• wykorzystanie 
posiadanych 
nadwyżek;
• zwiększenie 
zdolności 
zadłużeniowej;
• przejęcie 
gotówki;
• obniżenie 
kosztu kapitału;
• 
niedoszacowanie 
wartości 
nabywanej firmy.

• wzrost 
wynagrodzeń 
kierownictwa;
• wzrost prestiżu i 
władzy;
• zmniejszenie 
ryzyka 
zarządzania;
• zwiększenie 
swobody 
działania.

Źródło: A. Helin et al., Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe. Warszawa 
2010. 
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5. Ocena efektywności fuzji i przejęć – 
metody pomiaru 

1. Analiza zdarzenia na podstawie danych 
rynkowych (metoda CARR);

2. Analiza danych księgowych;
3. Badania ankietowe kadr zarządzających;
4. Studium przypadku.

Źródło: A. Perepeczo, Fuzje i przejęcia – efektywność finansowa. Wyniki badań zagranicznych i krajowych. 
Szczecin 2009. 



Kurs akcji spółek, będących celami przejęcia:
 
- tendencje wzrostowe w przedziale czasowym 
wokół ogłoszenia wezwania;
- utrzymanie poziomu przy skutecznym 
wezwaniu (nawet do +30%);
- przy nieskutecznym wezwaniu – poziom kursu 
zależny od następczych ofert. 

5. Ocena efektywności fuzji i przejęć – 
wyniki badań – krótki termin



Kurs akcji spółek przejmujących:

- przy skutecznie przeprowadzonych 
wezwaniach – umiarkowany wzrost 
poziomu notowań (+3-7%);
- przy wezwaniach nieskutecznych – 
nieznaczne spadki poziomu notowań;
- w oby wypadkach, wyniki często 
mieszane.

5. Ocena efektywności fuzji i przejęć – 
wyniki badań – krótki termin c.d.



• około 2/3 transakcji M&A przeprowadzonych w 
latach 1998-2008 zniszczyło wartość 
ekonomiczną;

• wrogie przejęcia w latach 1990-2001 zniszczyły 
wartość spółek przejmowanych;

• ale… niskie możliwości odizolowania wyników.

5. Ocena efektywności fuzji i przejęć – 
wyniki badań – długi termin
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6. Menedżerowie vs. akcjonariusze

Spółka
Menedżerowie Akcjonariusze

- Więcej informacji

- Budowanie
  imperiów

- Utrzymanie
  stanowiska

- Długi termin

- CSR i ład
  korporacyjny

- Mniej informacji

- Zwrot na
  inwestycji

- Efektywne
  zarządzanie

- Krótki termin

- Minimalizacja
  kosztów i
  obciążeń

Asymetria informacyjna

Konflikt interesów

Rozdzielenie własności i kontroli



6. Menedżerowie vs. Akcjonariusze 
c.d.

Zarząd

Nadzór

Zewnętrzny Wewnętrzny

Rynek kapitałowy Prawo spółek
Zasada lojalności, 

obowiązki 
informacyjne, znaczne 
pakiety akcji, corporate 
finance, interes spółki



6. Menedżerowie vs. Akcjonariusze 
c.d. – wrogie przejęcia – model

A

Zarząd A

Akcjonariusz
e A

Wrogi przejmujący

Konflikt

Wezwanie



Menedżerowie vs. Akcjonariusze c.d. – 
wrogie przejęcia – kto decyduje?

- Organizacja i jednolitość interesów

- Bardziej precyzyjna wycena

- Promowanie długiego terminu

- Umożliwienie organicznego rozwoju

- Obrona przed manipulacją 
akcjonariuszy

- Uwzględnienie interesariuszy 
(stakeholders)

- Konflikt interesów z akcjonariatem

- Koszty agencyjne

- Słabsza dyscyplina menedżerów

- Rozdział decyzji i własności

- Mniejsze prawdopodobieństwo premii 
(niższa płynność)

- Widmo korupcji menedżerów (wysokie 
odprawy)

Model zarządu = domniemanie działania w interesie spółki (business 
judgment rule – zasada osądu gospodarczego)



Menedżerowie vs. Akcjonariusze c.d. – 
wrogie przejęcia – kto decyduje?

- Eliminacja konfliktu interesów

- Minimalizacja kosztów agencyjnych

- Silniejsza dyscyplina menedżerów

- Płynność obrotu („swoboda wyjścia”)

- Połączenie decyzji i własności

- Brak zorganizowania (dylemat więźnia)

- Windowanie kursu przez menedżerów

- Krótkowzroczność menedżerów

- Nadmiernie agresywne inwestycje

- „Uwięzienie” akcjonariuszy spółek o 
niskiej atrakcyjności

- Łatwość manipulacji zachowaniem 
akcjonariuszy

- Ignorowanie interesariuszy 
(stakeholders)

Model akcjonariuszy = zasada czystej bierności zarządu (pure passivity rule)



Menedżerowie vs. Akcjonariusze c.d. – 
fundament problemu

Hipoteza efektywnego rynku kapitałowego

Forma silna Forma umiarkowana Forma słaba

Kurs akcji = wartość 
wewnętrzna spółki 

(intrinsic value) 

lub

Kurs akcji = celne 
odzwierciedlenie 

informacji publicznych 
i prywatnych

Kurs akcji ≠ wartość 
wewnętrzna spółki 

(intrinsic value) 

Kurs akcji = celne 
odzwierciedlenie 

informacji publicznych 
i informacji przeszłych

Kurs akcji ≠ wartość 
wewnętrzna spółki 

(intrinsic value) 

Kurs akcji = celne 
odzwierciedlenie 

przeszłych informacji 
o zmianach cen



Dlaczego istotna jest wartość wewnętrzna?

 premia jest pochodną kursu akcji

 miernik niewykorzystanego potencjału spółki

Menedżerowie vs. Akcjonariusze c.d. – 
fundament problemu



Czy powszechnie istnieje umiarkowanie 
efektywny rynek kapitałowy?

problemy interpretacyjne informacji 
+

 krótki czas reakcji inwestora 
+ 

„klątwa” outsidera 
= 

nieprecyzyjne odzwierciedlenie w cenie

Menedżerowie vs. Akcjonariusze c.d. – 
fundament problemu
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7. Wrogie przejęcia w Polsce – aspekty 
praktyczne

Wrogie przejęcie – jak to się robi?
Bank 

komercyjn
y

Spółka 
przejmując

a

Bank 
inwestycyj

ny

Spółka 
przejmowan

a

Umowa o pośrednictwo w wezwaniu

Źródła Finansowania

Obligatariusz
e

Ogłoszenie i 
przeprowadzenie 

wezwania

Akcjonariusz
e
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8. Wrogie przejęcia w Polsce – 
przykład

Kruk vs. Vistula
W. 

Kruk
Inni

Kruk S.A.

22% 88%

V & W S.A.
Wezwanie

• ogłoszenie wezwania: 5 maja 2008

• zakres oferty: 51-66%

• oferowana cena: 23,7zł/akcja (kurs 22,46zł na zamknięciu ostatniej sesji)

• zapisy: 14-27 maja 2008

• finansowanie: Fortis Bank S.A. (kredyt, refinansowany emisją akcji)

• przychody w 2007: 411 V&W vs. 167 Kruk (w mln zł)

Fortis

Kredyt



8. Wrogie przejęcia w Polsce – 
przykład

Kruk vs. Vistula

2. negatywna opinia zarządu Kruk S.A.: 9 maja 2008

3. odpowiedź V&W: 21 maja 2008

4. 23 maja 2008: V&W podnosi cenę do 24,50zł (zamknięcie poprzedniej sesji: 

23,05zł); W. Kruk zmniejsza udział w spółce do 3%

5. 26 maja: oświadczenie W. Kruka o wzięciu udziału w wezwaniu

6. 30 maja: wezwanie dochodzi do skutku (V&W nabywa 66%)

2 3 4

6



8. Wrogie przejęcia w Polsce – 
przykład

Kruk vs. Vistula

1. 18 czerwca 2008: spółki cywilne rodziny Kruk nabywają 5,05% w V&W

2. 24 czerwca 2008: ogłoszenie o współpracy W. Kruk i J. Mazgaja (5,88%)

3. 30 czerwca 2008: WZ V&W odwołuje prawie wszystkich członków RN

4. 15 lipca 2008: prezes V&W Rafał Bauer podaje się do dymisji

5. 18 lipca 2008: NWZ wybiera W. Kruka na przewodniczącego RN 

1



9. Podsumowanie

• Każda transakcja jest inna
• Statystyka jest narzędziem pomocniczym
• Prawo nie powinno deklarować zwycięzców i 

przegranych
• Poszukiwanie złotego środka między 

modelem akcjonariuszy i zarządu: 
maksymalny przepływ informacji + właściwy 
czas na decyzję + obowiązek niezależnego 
opiniowania warunków wezwania + równe 
szanse



Dziękuję za uwagę i 
zapraszam do 

zadawania pytań
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